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 یلاراشتن اتکرف
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 + ناکدنسیوت فا روشریب»
 یرون زی ورب ۳ 4 ۳
 هیت تدد دم رمهن بل ٩۵ : زایعمابحاص ی ۹

 ۳ ! دنکندردیکمه نایتسلاط - پ ۱۰

 و یمزاع لی اسدیفا ته یاکید ۳
 ووج هرانه - مهدرناش لاس اقد یوژرآ

 یشورفکت یاهب

 لاید ۰
 :دلج فور
 نیدرف

 دیناوخب اد هل تمرس
 هراچوب رتصا؛زا سکع

 : طسورب وصل
 ناذورف

 لاسودیط ۰ تسا هدرک ناکم لقن دوخ
 ۳ ودیآ درگ مهدود لقتسم یلفحم رد هک دوب

 روظننیا یاربو درک دا
 كيدزتلمعهب لامک و مامت رگا د.ریم یاظ

 وسظنیب ینال
 وخارف هب كيره دنم رده نا

 و ناهزاسو بولک بحاس,

 اکیدنس هزات تیعقوم نیوک
 ذ » یسداف یامتیس لوادتم

 نیریام هکیروطب دعتک ناددمرته بولک موزل دروه مژاول زا یتهدای ماجتآ
 دوم نیا دد یفاک یاهتدعاسم دندش بیغرت نین

 درخ ,زا اهروارک
 اهناتسرهشناگ دنب امن
 زیورب اکاقآ رهش هام ددنب- ۱
 یژوروت

 رمث یاه تیلامف لاس
 تکلمم لوا سخش تایانع وتریدد هک ميل ادشوخ - هشیمه لث

 یامتیس شزرا لباق و بوخرات آ زا مدرم هماء یا

 ددچ لوط رو نیت:نایا یانتین( < صیق+

 عیاتنال یرقای » . یولهپددنب-۴
 هدش هتشادرب یهیلوا یناهیهب »

 نادخرو

 «راتفیم ار نامووخ نادنمرنه یاکیدنم یهریدم تثیهو دنمرته ناتسود
 فده دریثوپدد اکیدنس میداد دشاب زوریپ شیوخ هل اع دصاقع

 ءاگن ابشدمحمیاقآ ناجا رب-۲ ۰

 دراد همادا



 (راژ ییدوم ) كيژوم نیرتهب
 (سواکدبن)یضابد لامج یاقآ

 یامنیس زا ۱



 ربب نپادودیواج
 ملیفنون کد

 تي در

 یمشاه هبادوس هزیشود
 هدنزومآ بلاطم هب ادع هجوت

 .میل احتوخ

 ندک ارث آ هیرناک نوش :تاک
 هلوراه : نوتیا یسلرت ,ه

 دات رب وا
 یرافغ دیمح یاقآ

 دوم اد هاجم هکتیا زا

 ناتما +
 هلجم بلاطم دروم رد |
 جرزا هاویعزوآ یکم

 صرف دود اعبیمت اخ اب رق ویدج اس
 یرضحم سوریس یاقآ

 یالیف زاسکنهآ و نادرگراکماز
 ؛ثاترظن ددوم

 -نولشت كن ارف ,ها)ساکسارب مالع

 :هالآ نایوجکنج - (تاکسا 3



 (نودزاک)یدا وشک دورف یا
 رکت

 ندادن باوج تلع هن
 اما زا رهب درس

 »۵ دی

1 

 حر

8 

 دروآ تسد
 تآ ازای ای

 ب هک هدوب رل اب هک گز
 ر تره

 د» و «یلاد.مال»مانب لاکیژوم مایف
 تیاهنیم ات یا تا ۲

 ٩ تسا هدرک یژاب . ۶
 لببار هنوگیچرع دنسیارتسا ادا
 کیت

 سردآ ۳
 موتادیمن هنانساته اد نانرظن
 رسفاسهمناخ وین اطلسدمحا یافآ
 (ناهفصا) یلاضد ,رب هلاژ, یلادف

۳ 

 مش هلک
 ساق یامنیسپل اطهژا

 د رویا

 ام رصانا
 هک رو_طتامه اویشرذآ و یدزون

 > ناندوخ

 قفس نویادک منا یو

 (نادابآ)ق - داوجیاقآ
 ْذ نادرک داک
 )نا راک دی ءار

 یکیوآ ۵ 1۱ دییک ۵
 هدنآ لکیام)باذجویشحو- (نیول

 ب رکن اکسقلو )گنسرو

 ایسوساج- (بروتورا
 و (تدجراس فژوج) زبسال 8

 لیگ سیئوا ) مدهدیچ« ت



 !دوهظوت ی

 انیلمقاسنت اب شدوخو دروآ
 «یداگ نهور» رداموردبیاهدقن یدوک رم

 "شا ودنها وخمامآنیاردار
 - زنیل کات رب ود

 دد شا و۶ اد

 ثونکا
 > ویر۴دراسی و

 دوی رهسکد زین
 ده مسی یاهروت د 8

 ۳ اول سا نیب وردل او یناد

 را ی تسا
 تب اریتملیف نرخ آوا .تخاب
 .تخاس نیازرد ۱۹۵۳ لاسهب «ناهاتان۲

 >ماب 9 وکخساپ 9و وگتساب 8

 7 وگخساب 8

 ۷ وتخساپ 9 وگخساب 9 وگخساپ 9 وتخسا

 لای 8

 دندن اد مال الب ام

 دابود هد هک

 یهدحدودیکب
 اجنیا ر

 لک ف زوج

 حارط - یتروا
 * دوکد حار اب -

 3 1رهمایئول
 هسنارف ۱۹۶۶ یکت

 ۱۹۶۷ ددوک دانیال
 ۰۱۹۶۸ ددزت-یت

 ناز ووتوو رب تا
 2 لوس 2 یتنودوپلثیم

 افاونارف سین ارف و روتالیرام نایب
  شنالب



 «اردام» تاایارد یژاسرا
 اعنآرد هک تخاس ونذ
 اد زار اب

 هو دنا ایل عن رو

 لوقعمنعراوهلک راه نپ اگه
 تواضق تی راد لک هو

 یک سا رد نوک نان
 ناکرزب اهنیاابنیکیرمیتدومو

 هود كي ونزذرن
 هب 1۹۴۹ رو دمیو مدید ینا

 ءاکشنادردو متفد ی

 ؟نک میت تب ولت

 ؟لراسردنادیمطا» ادعب | .مدن

 و ملیا رد نم یزا
 لاوجابهکدوب رث دوت

 10 ادنمراک كي ۰ مد رکیء یزاب
 رب ابانآ یارجاد» رولعتید».مدوب
 رقرتروکیله هددناد هاةوکشقن
 2 هک متشاد

 ۳ نهبا اب دوب لک
 ر یارب هاد

۳ 
 ۳ وبرانسرکامشهکدوب نیا ِِ

 الوو لکیسناد مدرک عورشاد
 (لهناندنداد یتسرف نمب رجناو
 ۳۲| نادزد هلمح » میف ذا

 یاه فرح هدیزگ رب

 زاهنیپنمبرا .دش «هحلسادود » کت ماس
 طیف یرس نیاعویرانسشراکذ

 هورط ۰

 0 زآ زا هم اما تن و یر سالکیف « هدوف ناج
 لگیدک
 فا

(۳ 
 [] و مشورفب

 (آ دندوب لرتسواب
 رطاخب نم ؛یبوخ ی

 4 هحاسادود » یویراتس شراکن
 زیاوج تفایرد یادب نا رابود
 موادم روطب مراک نآ زادمیو مدخ

 اه ینزایرسود.دوب
 ؟دادگتفت» مانپ یکی ینویزیولت
 وشوناد «یبرغ» مانب یرکید و
 رد نیا نادریگ راکو هدننک هیهتو
 1 ملیف یرس
 نیل مدرکینادرک راک اد ملیفود
 اه همانرب نیا یتداجت رظا زا

 جا یعوناسب هکشیارتش
 رمددوآ یود نویزب

 تور دامن تفت اف
 تفیخسمدوب رضاح دوب
 نبرتهتاهلب اونی رتیدادرارقردار

 ندستارذگ زا یپ .متشادلوپ ه ی یداسیز حایتحا .دمآ ایندپ ممود . صخقم اد مفدحو فیلکت هکدوب رتخوتقو .منکینادرک کشک. یثاه

 ارگ هدهمب ارمدختسمكي شقن
 آ هدیه تمسق .مد یب رج مایفهنچ یمک لوی اب هاگنآ
 ن هایس .مدرک یتادرک راک

 هشادن یدایز تیقفوم

 » تاوارف شالنو

 ۲3/2: «لکیسنادهدزن اهگ وا اید



 زاقسگاو نسمب اد یفادرنسک راک

 ۰ دوب هدرک
 اشک ا اهتمدق نیا زا ي

 اد اهیضتب و زور هم ضرع رو
 اما.موتخاس مین دورود تدم رد
 تیک اتانارب »اب ید سوق

 اه ملیف یر نیا هشیپرته
 ارم. وا هک تفگبجو
 ودوسزتیف یلداچ مانبیتهددنک
 ::فیک لفرعم اداهرا ین دوتا
 ثاهارسمع»ملیف ین ادرک راک مهوا

 هدرکداذگاو نمب اد « تخدرس

 رب طورب
 یاریدنچ یهدشاب وارظنابءارمه
 وا , دوین بولطم مادکچره

 هدرپسرساک تساودتیم ینادرک راک
 متساوخیم مسونمو دشاب شدیاقع

 و هقیاماب ینلیف منم

 . مزاسب مدوخرکف
 متساوخ عشو نیا اب

 ار ملیفیویداتس طقف

 :تفورحهر فراز دوش
 درگیمد اور نک هیهت متشاد

 تیکنایارب اما . منک |
 نیاهب دیمهفوتشاد یدایز ذوفن
 مسناوتیمنیراکا-م عضو

 ویرانس میدرت یمسواو نم مب

 اد یزا, واهک
 اراه !نیدرم ید

 هلفاذاسب
 ژاعنوم ارسنآ شدوخ هددنک هیهت
 شرپزا یداک تسئاوعن یلو درک

 تفریذبارم تایرظن راچانو دربب

 و ترکنایارب متسود رطاخبرکا
 دادربءهلیف ردپ )ریتولک مایلیو
 :دادیمنیتیمهاالصا. دوین ( مایف

 توءد نسمزا مایف نآ زا
 هنرتسو كي و نرود

 اد«رسهظ زا میرود لادج» ماتب

 لیباد ملیف یویرانس . مزاسپ
 ثاعساوزا سابتقااب تبار
 مهناک دننک هیهتودوب هتشوت نوعسا
 ابلبق اهلاسزا هک یدادرارقیور

 هعرک كملئوج و تاکسافلدنا

 یقرمم نمب اد رفتودنیا دنتشاد

 ادم نءهکدنچره دن درک
 فلدناد و مداد ریبقت ادودنیا

 و ارچام

 تم شتقنی رک كملئوج

 ول » دوب یمود هجرد

 ایوا . دوب رادربملیق

 ددام .دوب دوآ تفکشیشراکو درک

 یهددامهتیا اب. هتیرادربملیف

 لب افریغ یژرناو یتالت اب مایفود

 یمتواک مایلب وودرالاب نیسوافصو
 گندرظنزا اد یلابیژ یاههنحص

 ,دنتسهیمقاو «رهظژادمب رد
 ره تحا یمقاو مه اهن

 دارق
 یاهناستا .دشاب

 لایخ هدیئاز «تدخ-رس ناهارمه»
 كيلبمس هبنج یدودحات و دنچسه
 هدش هدنک رس تسوپ دنثام دنراد

 هئاب اب ددزودجنپ هک كارسپتوب ان ای
 مدرسک نم هک یراک .دوشیم لب

 دودحم ار مزرلپمس نم هک دوبنی

 رک امت هکیروطب متخاس

 یاههبنچضوع ردودشیم شا هجوعم
 دد .مدرک دایذ ادنآ یتسیلائر
 یهلمچ « رهلتزا همی رد لادج»
 باوجرد یرت كملئوج هک تا
 یئبم تاکسا فلدناد یاهسوسو
 نم» هکدیوکیم اهالط تقرسرب
 ثوردب اپ كاپ نادجواب مرادلیم
 هسلمج نیا « مداذکب دوخلزعم

 لیجنا تالمج زایکیزا یسا
 ماهتفرگداب مردیزا ارنآ

 لیجنا تخسرس نادنمقالع زا وا
 یک دوک زا ادعوضومنءا نمو دوب

 . مراد دایب
 دش بجوم ملیفنیا لاحرهب

 و دندرک جارخا ورتمژا ارم هک
 هسجرد یاهلیفوزج مایف اهدمب

 یورزا هک دنچره .دششخپ مود
 اسا دوب مووخ هدشژاتنوم هعیس
 زا ادیدایز یاهتمسق همهنیااب
 هک یتامز .دندوب هدروآ رد مایق

 عوقو ,نم ,دششخپ ایندرد مایف
 .مدید مشچب اریئءزجعم

 «رهظزادهب ردلادج» بقامع
 ناب یهو لورم
 موسوم یلوا هک تخاسلواپ كيد

 ۱!نیکپ فرگش یهتخاس «

 ,دندوبن ترسوودنیازا مادکچ

 قبط ار یزالدتویأیم هس نرتسو
 ثوت-هنوتا راچ اب هکیوادرارا
 :تشاد«ساعلا هلک» ملیف نامززا

 مانپ یملیف دش داردقو درک ادیپ
 - دنک هیهت اد « یدسند درگ س»

 لو یمدط هاو
 یداذقم و دوس

 مباقو زا
 لاتسوب خرس اب تازرایم من و
 اهنآیبلاجوحتوءهددوآ درک ار
 ارجامرهاظرد .دوب هدنارورپ ار

 .معضع درگ سه
 تشاد دصق هنکدوب

 یچاب آهلیبق یغ
 هژرابمنیاالمهیل ودهد تسکشار

 نوتسه داک عورش ژا لبق

 دن اوخادكدين داول وجیرهناع- اد

 اد « رهظژادمیرو لادچ هو
 . درک تقفاوم ملیف رد یزاب اب و
 زاجم ویراتسرییغآ دد ارم اهنآ
 اد ویداتسلوسراکما اب . دتعشاو
 یدادرسلیف یاب و میدرکضوع

 ادیوک هنلصرب ره ه
 دوب نه عمطمیتدم ات لئاوا ملیف
 تدم زا زور هدزناپ اهدمب اما
 هنرصیارب اد یرادربملیف نامز

 اد ام و درکمک تقو رد یئوج
 نسع . تخاس تقو دویمک داچد
 ریغاد لمع نیا و مدرک ضارتعا
 اد ملیف متساوخ . متسقاد نکمم
 هک دادباوچوا :متک اهر هراکهمیت

 ایبملک یاسور تارظن ع ط۰ نم

 :متسه كرویویت
 ملیقیتقو لاحرهب

 دو> جت رتسدلصاح ندید زا نم

 ندرکق ابی نوجمتفرک ماسرم

 ودوب هدشریدرکید اما منک فدح
 هددورپ تسد « یدند درگ »

 ارماوپملک یاسود و راسرب یرج

 همهذآ : درکیمرفع» نیچهمه زا
 اب مدوخ هشقاسم زا یتح زیچ

 .واابميراکكتک و رلسرب یرج
 ٩ یداد درکس » رد

 اقا قد: او یتدارع نم
 دد « یدند » هتک مدرک

 ددوخوم تسکش اهنآ اب ددوخرب

 دوبنیا متشاد هک یرکیدرواند

 لعهعو رکف فالتخادروهرد هک

 نمششوک همه :مهدجرخب دوک اتوآ

 :درگس هک اداک شرورپ فورصم
 شیامن هک ی هتسن ردهک وب یدن»
 ۱ مامت دنداد
 متعال سرباعرچ تلاخدب .دوب
 :متخاسحورج؛تشهاب اروا و مدرک

 دا رضاح هک درک داهنشرپ نوت
 اددوخدزهتسدژا دالد رازهدصرس

 یرتشیب تسرفاب ملیفاست دریکن

 .هسکدوبنیا نمداکطورغ زایکی
 دانش



۳ 

 هد ییآ همان

 ؛ زبزغ یدون زی رپ
 تداوخ تن هعساوخ تناک گدنناوخ زا هک مدناوخوت بوخ یهلجم رد

 قیلنغ هدنسیودب تیارب « ضیق » ملیف هزای دد اد دوخرا
 كي اب یئاتود مردارب اب هکیئاه ذورنآ زا , یکدوک یاه لاس زا
 ب نیم ؛ ناسهج , هرسهژ اهدیس یاهژور « تولب
 یلو .زورماب ات یسراف مایق رگاشامت و مدوب وت هلجم یهدنناوخ

 خ هلدنا بحاص مروخ معزپ هک ربخا
۳ 

 ل نیا رد
 «مدوب هتفگ یمراف ما ما هدش یلامنیم
 » و قفاوم الناکزبزع

 :رثهو درادنیرت رب یسراا
 رد ار بذاک یدومن اهنت و تسا

 یهلصاف مدرءذا

 موتحم كدهرف رب ( ی
 رب و دراد یمقاو تلاصا دق
 یهارمگ نیا نا
 اب یشرپ «یمتصتدهدو
 و كنل ندید

 شیامن هچنآ و هتف رک یدایژراب
 هلصوح رکید

 ای و ینایعا رسپ و یتفاک رتخد یا
 :یااب .تسا لفعبم و

 اتساد و هچای
 سس مایف ات « متشادن اد ملوپ ندرک مارحو سکما اب

 مدروآ یودانوی امح » ثونکا ۹ هاب
 وروم تخس هک مدرب  یا-همایف یرس یو

 تنوشخ9:تقک دن اوخ هک یتقو اما فون اد «[زورمین بارقی*
 ةوهدمب مدرک ینادرگ راک

 41 دین مک -هعوورواعس نما تشک
 یژاسلیفهب هکفآ زا لبق ن ارنآ و مسیوسشب ار «دزاتیمالیو»
 كيتدم ادعا مدوایب رو رثیرب لوسی اما منک ینادرگ راک
 رد نوتپابو هیدنسین ادویداتس

 یویداتس .داد زا

 ۱! :مدرک راک  «هوکشاب ناذابرس» مانب یرگید
 ورکیم رکف مدرم دنیو شیوخ . نیولدلوترآ هب هسک مدوب هعشوت

 ده هتخاس هک یملیف هچیتترد و نیرت شم زا یکی دن زاسوا:متخورف
 یویداتس یورژ| شاهنحص كي مانی اب یاهنرت-و
 رسهزالبق .تساهدوب «ومینارج»
 تلاو یاب یملیفدوب رارق «یدنددرک

 كسویرانسنیا ددنمامادراد ری تب

 دروم رد ودنارب نولرام اب مام
 « مدچكي هایم » یویراتس

 ورومرد هشب

 ۰ دوبن ن»
 , همه نیا زا سپ لاحره؛

 و یار مه
 هکر هد رم .دنديشک یمراکیسودت دوب عمج مهرود كچوک یا» هچب

 هاد ناتدرهرسم تش
 درک کت ن

 .یمو دندزیم فرح مهاب همه .
 یتسکیو دندوب لیماف
 "یدیدیم ۱

 میظع یرادنتفا راکنا هکدنورکیم
 هکدننیبب دنهاوخیم ار یملیف ن
 شنادو رومش دح رد ل 11 در

 هنو-کچ هک مد د , ملیف ندب

 ءوودعم هدع كيتدرم و نز
 ازوط هکدندوب مهكيیو
 ,ح آ هب

 تسمت ناعیا هنارکن
 داف مایق
 اهیرنه یاه هدیدپ مامت زا یل امعب كنحرف

 ماکنهب هل

 .» یوحت رهبو؛دن نیم تسد
 یاه هنبص شیاب

 نیاتساوخ هکار هجنآ و ي
 اب دادیم دئارا هکا

 ءزچ ثشاد قرف نامسآ ات نمذ مدو
 یکدنز طیحم زا لیصا و یمقاو تخانش اپ وناهاک

 یمقاو یامتوس
 همهنیا اب هک یئاب

 تساهدع هتخاس هداملاقوف ین
 ۲ ووتسمرپ .لیصا تخانعو ك ریرفآ

 ر و تلاصا و دعفایم انف ءاد رد دیوجب یرود مدرم ی یناوج منم شرود یهمشچرزا هک یرده مرفره هک دنادیم بوخ
 روالم نیا یعامتجاو یربه یاه هدیدو بلاغ .دهدیم تسد دا اد

 یکی هک ملیف و دنکیمریس یدا وژدوب ب و یراوژدوب یرهب
 یداءمدرم شنادو کدهرفدربشیپ لماوع نیرت

 او بیرف ۰ یداکاید
 نیا نارگادوم یاههسوک

 ادو نب
 تدرک رب و ۳

 ملیت ..ا هتخادرپ
 ثونک ان تسای

 دنک یمیفعم مدرم یاربو مدرم ژا هک اد یمقاو یامتیس كي
 ٍا .تسا قفوم

 یقیقح یامنیس نارادعمود بلق رد ناغخرد
 ار ءار زاغآ رو هکتیا اب

 هدر داجرا
 امت هب نیرفآ وت ریدای ءام هب نیرفآ هی نیرفآ
 دیون «رصیق » . دنا هدرک تنک رش كلرزب شهج نیاد هک یناسک
 یئایممک , تست ایا همعاج لیصا رصانت او شیامت
 و هچوکمدرم یکدنژ هک یزاس ملیف اد دوخ ملیف کا اب
 دنکیم یفرعم دنادیم ار نآ موهنم و امنیس و دسانشیم اد رازاب

 اب شیاتسو نیسحت زج یفرح یاجرگید وتریرایزا و افکی

 لود لبیک هسامح
 رثراودیوید ,ژابدود نوسیجایار
 ما هدرسک مامت سنویتساالتساو
 كينکتملیف نیادد هک مراد دصق

 نیز ساوه سا تل
 «نآ رک ساموت »لکش هب ه هت

 . «نوتسوب یناج» هکلب
 نیا مامت رد هک یکررتشم هجو
 كي دراددوجو ملیف

 ریدم اه دسمب هک - نمب
 ]رم تدکزتو]:نوبو نتزاو

 یلیخوا .درک توعد یداکمه هب
 « رهظنزادعب رد لادج » ملیف زا
 1۰ تساوخا دتبا .دوب هدمآ ششوخ
 یملیف « ساملا ناتساد» یور زا
 « نشخهورگ نیا » دعب .مزاسب

 زادرگراع شیارب اد هک مدرک ین
 نیا سارس . تسا نرتسو كي
 عابسا تنودخ زا ملیف
 طوب رم یودحتب هشیمه ما هتخاس ملیفعورش هقیقد هد رد هکیروطب

 . هتخابلاپ ,رک هشوک دارفا هب
 ,.. تسا هدوب تادرک سو اهدت
 رد یوجت هب مادک ره هک یدارفا
 دنا هدوب هاگعانپ كي یوجتسج

 نیا » .دنوشیم هتشکر فن ۲
 كيتن امورملیف كی «نشخ ءدرک
 نادرم یگدنز هسامح «تسیت
 .رابتنوشخ یرصءرد تساینشخ



 ۰ دنمرنه نآ یدوجو تیدقاواب دنراد دوخ نهذرد هشیپ رد
 دو هک درادراظتنا كيمک هشوپ رنه كي زا یچاشامت , دنا ادیب

 یاه هولج بیرف هشومهیچاعاعت» دنک یژاب یدمکییمقاویگدن ز
 ودودن ادب هکن آیب ددوخیم اد یرها
 دوجو ادنخ هرهچ نیا یارورو هک «دن او رکفتهب هکنآیب
 :ایب ۰ دراد

 یدج نادنهرتهژا یکی «نویامه
 تسا یگدنز
 رد دوخ یا راباعنب یدج
 نیدمک كی ناودع
 دیاش تساهتشاد هدهءهباد كومک یاهشقن شیاه

 نینچ لوبق هدوب کن
 :مدرعارهاظ نیدمک ك:بااقردوا دشاب یگدنز یدجو روآحئر

 :ذتواد ناب وایب هب اقمع اما دنادندخو
 و دنکموجهار یواقتن او دوجوم
 هک تسا لاس ٩ اییرقت هک تسا یئاهنیدمک دودعمذا یکی نویام

 اف یامنیسرد

 دو

  یارجاو

 لاسردوا ۰ وداد تیل اعق هفقو نودب و موادم رول,

 یرتاثت یاهتیل اعفوایذ یاهلاسزایپ .دمآ ایندب ده
 نس دد هریغو یدمک ومارد یاهشت هب ۱۳۳۹ رد رتاب

 امورع» ملیفرد داب نیتسختو دروآ ور امتیس
 رب یناوارف تیقفوم ملین نآ رد وا شقن یارجا . درک

 كنهآ- دامادولیک دص_لکیه لوا

 یم هایرفیرتخو- یتف رگ ی ضوعمناخ- نادخ یاههورب - هدکهد
 - هتسرگ یاهکر گ

 نیا

 .تقو بیصت - دیقس یالط- یب
 بذومسآ تقعهراتم -رکیژابخرچ - یگالطهرجتحدرم- رای

 0۳۳ با ی

 نو:جهویایل -

 هیقبدد یدج مایق هحود زجب
 ملیف هود
 "سو یدج یاهشعنیاررج| تردق بوخ

 ثامهاپا
 اهنتهک دناسد توب

 خا مایف رد حوذوب ه
 یامند»دد وا. دروخیم مشچب نیر رباص

 هدرک ارجا دوخیگامئی- تیلاعف رد اربوخ و هدئژرا
 ی-کلصاود زا ار یگدنزوا هک تسا لصا نی

 مامتهک هنتسه داشتم لصا ود نیا و یدا
 یتگه-نذ رد وا . هلو ۳

 و یسداف مایف تیدوجوم و تشونرس هب تبسن تسوا یژوملو

 یجم وا یماکر هرد و هلحرمرح رد . دنکیم یزاب شووخ هک یثاه

 دودق» شدوخ یارب و دهدرم هژاجا تاناکما هک اجنآ ۱ هنکیم

 یطاخب و دتاب رد رمتم یسرافیامتیسیاررب تسا
 امههک تسا

۱ 

 ایصوصخنب ۱

 ا- لب اقس5 همهو زن دد یسرا؛یامنیسبوخ نیدمکن

 شن اتسوددزن ودهچ, نایچاشامتدزنرد هچ ۰ تسا ینعشاد تسودو



 یفاک ندا دعالاطا
 دوجوتوت یارب یه

 و عافد هب یجایتحارتهک ,ورادن

 تسه هلمح
 دوطب یزو رماداقتن ادیا 8

 هک تا ذا تدابع هداس
 راثآ الثم اتدنکمهارف یلهنیمژ
 اهترمنکدد زاب «نژواهک و تسا»
 یاههلیف نوچ , دوشاتخاون

 همه تروسنیا ریغ رد نوچ دشاب
 یشکدوح هدابکی نیمذ یود رد

 و یشاقن زا بلغا امش 8
 ۱ فرسح یقیسوم
 یانفتساب مهامش یاهملیفكي زوم
 نزكی» و «اهتسدب لسلسم»
 ملیف كيزوم ادمع :«دادرهوش
 ؟تسا

 هرابدد نم نوچ - دادوگ

 هن ژاسب «ملیفكیزوم»
 ملیف ندید نودب را 8

 ...میهدب شوگ نآب
 دهاوش یشززا - دادوگ

 اب اهش دوجو نیا اب 6

 وم سوت دآ مانبیناوج نا
 «اهتسدپ لسلسم» مسلیف یارب
 .دیاههرک راک

 ک دوشب نکا دادوگ
 تند رب توست نتیسا

 یم دوصتهب تشادرس رد یقیسوم
 .تسا نفخ یقیسوم عون لا نی :ددوآ

 ای ناعاآ «ناتسهل ددهکین اناوج اهراق كيذوم ,سوکمم
 تسناو م میاهءهلیف 2

 و رد دن وشیع فثک ایلاتیا

 هرکا اما مدوزفا
 .«لیوافل آه دد.درکیمن
 و) لیاقتم تلاح ریوصتهب تب

 رو ی ار شاهالع هروم
 .هدادن اد شاهلیسو اما هدوآ

 هطقننیا ذا ادوگ
 سوم « دنکیم اقلا ار یگدنز چ هک 6 سیر «لعم یدقعنم

 سا ينوريب یاهایئد
 له نا بلعا هو وسرب

 بلیدبت تشوتیمن بوخ
 ی :ک یاب هک ین ز» نوچدش یلاع
 تی رد 8 ذک ودروآور ار

 .دداد هوجو امینس

 الکی » رگاهکدنکیم سح مدآ
 اش اولومار
 شخپ - دقتتمهوا



 زا هک
 ود اما . دنکر ید یر

 تا۲ ردقچ راک
 ودنوملب هک هب

 وتگمفقخ ارقآ هرابوو
0 

 نصاخ شود ندرب
 اب ۰ دور صاخ یعوضوم یارپ
 زتهنارعاش دیاب امنود نم هدیق

 ارت عیسو یئانممرد . تخیگنارب اد نبدقتنم نیسحت اجامه دادوگ « هتفه رخآ یایطات ۰ 8
 بای تمسودپ اب مب دن اب ,تمدودیا

 هکنآیب اما مهدب ار یصانءنیا . دروخ نخس زیچهمه زا دب

 ط ] اراهآ اما زلا ویراب
 یی مهدب رارق

 ءرطاخروهک دوطن ۲

 شزرا هک تسا
 جاد یقیحوم نک ره

 تان یقیسوم .ماهوربن
 هک دنکیم یژاب
 ما

 تیپ لات هل رد -دادوم
 ماتجنا راکسمه مدرسک

 دداد,
 شقن یسقیسوم را

 تدوهنیا رد, دنکیمی اب یرتمهم
 ؟دژاسباد ملیف دیاب نادیقیسوم

 یرتوگاشاس رکا -دادو۴
 ی  زاوب مدیبیمن یلیاد هتخاس مایف
 «منکیع فوصوا نم هک ماکیزوم میهاوخب گاای .دزاسن

 کیو ذوردا مدرک یاحا
 تسین ثداد ماجا یارب یراک

 اذور نان»
 1 یم تامهب

 رکف ادا -دادوک
 :نیازا رت دودته

 مایف اما میژاسب مدرم ار یراکنامه
 .دراد دوجو ملیفژا لبق یکسنیوارتسا كيزوء ای ۳ ارنآ ءراب ود | رچ.تسا هد

 بن ۱ تایب دارد «روتوبلب ددکب . یوربیب»ددكن ددراب رد[ دیا اب هک دنتس اهنآ

 ژادمب مووبنیبفب هصالخ ؟میزاسب عجادالثم ؟دینوگیم هچ«هناوید

 :دژزفرح زیچهمهزا , تخاد ملیف  هحفص یورمک

 ماجنا دیاب هک هدنام اهراک یایخ . .دنهدبماجنا ار |
 نای

 دوش تددوآ عمجار لداوع هم ۳ ملوف هک جن آ امت

 هدان ددینیلف هک تسا یراعق تاملک زا یدادم نيا 8

 هدرپ یود اپ ورا روتنونکا هک «نوکب ریتاس دوخ ریغا ملیف
 هدومرف دداص « تسا

 ؟دنروایب ددرسنعملیف زا مه نا راکن همان زور هیاب امتح
 ؟تسینیفاک نایچاغا

 همای

 اد یعیبط یگدنز دناوتب ات دهد ماجنا یمیبط قرف
 ٍمتیلوط نادنچژاسایف كي یرده یب

 نیانمیارب .منکیمت هان مود داب اد مياهمليف زک ره
 + دوشیم بوسحم ینادان و یرازآدوخ .مب

 لیف نکا منادیم
 ای میهاوخ نآ رد

 ار اهنآ دیا :هنک تواشت مدوخ هرابروو



 یهدرپسس و چ ات ههلا ك
 ۱ ادج هح هچ ههلاحطس دد

 و هخودو |
 كي اب ددوخرب د

 یانهمدآ ویا

 رد یداد رارقو صاخ
 و هدوب هدرک یزاب
 ءارنیا زایتیب ویحم
 سلیفره رد یدوپ یلو دندروآ

 و هناگادج

 یاوس یلک

 تیقفومودورب
 «یکن رفسورع»

 نادنمقالمزآ یکی دناوعیم یرد
 ر  صوصخب و یرته یاهراکب
 همت یاه

 .درک یزاب

 یعلیف دد وا یژاب نایم نیا
 + نوبز»

 اب شیاهلیف رکید



 هک اد یرتکا داکو
 یاه ارجام و ملیف هژوس عون اب
 یک تمخ نفی
 تا هووب

 اهلیف نیا ذا كيره رد وا

 لد و هزات یشقن ی
 ملیف رد سوصخب تب

 هک «نارهت ظفاح ادخ » شید
 وماب یدوب یارب ملیف نیا

 روب هارمهیناوارف ۱
 تر

 داضتشقن ودیبوخب یئانب یدوب
 ود + تسا هدرک افیا اد

 هشوپ رثه رتمک هدهع زا هک دام
 نوع
 ش هنوکوم زا

 یچاغامتهک دنکیم یزاب یدوط
 عمیصقا افلب وتو نیل
 روطنامه.دنادیم شدوج و یتاذ

 یفرگشدادمتسا وتراهم مه ملیف
 یامنر» ددوا بوخ یژاب ,دراد
 ربهد رباص هتخاس «یبآ
 لولد
 ملیف نیلوا ,شیاهلیفنیب یگید

 ملیف
 ردوآ هک «رصیقووا شیامن لاحرد
 بل اق

 یایق كي و تساعدء نیا

 رخآو «یکنررف سورعهوا

 نز زا ,یناریا رتخو كب
 وفاطنا هچاب هچراذاب ریز یاه

 و راکفا هدنهد ناشن یتر
 كي هنامومم و كاپ یاهراوعم

 یرکیزاب ناب
 ردنینچنیا هک تسا بایمک

 رپ و ساسحا اپ , هدنز هظحلره
 كي بلاق زا وا .دنکیژاب هبذج
 هب شیارگ اب یناریا لیصا نز
 بلاق رووهتشادیزورما نردم نز

 از ورروف ره رتشجقم عف
 لاخ بیجاب | هدرک یزاب

 ,ملیفتوناک زیتو هنارف و ناریا
 هد رخاوآ زا هناق ملق هتخ
 .دشدهاوخرازگ ربنارهت .دد هام
 دیداد عالطا هک هنوکتامسه

 ک یئاح ملیف
 هام نمهب و یو «هنارف ملیف
 د ۴۸

 .نولدزلآ ۰ اههیپرته - یرد
 ر ییدوم ردیاتشا یمود
 نیک رب نیجو

 نادرک راک ساهیلیمیسهتسد
 اهددیپزده - یون روییزلاه
 وونیل ؛ نواد نلآ , نیاک
 .كومدا او

 :ثادرک ,اک وماب نم بش
 اههیورته - رموركيرا

 زاو نرت ارف ۰ نایت
 هل رابنیتسی رک یدام

 ب نسیماینب « نم یومع
 - ورانیلوم دداودا ؛ نادرگ راک
 داژدولک , لرپ كاژ ,اه هشیپرتع
 .لارتسیم دنامرآ و

 نشخنس هاب او
 او ینیل هتارف یلآ

 هرختسا » 8
 « اهیلیسیس هتسد » 8

 < ومابنم بش
 كدزب قشع »





 چیه ۱ دوشیم مدخ خ
 پیرق لبح ثاونعب قا

 رفن كيزج یزیج شدوخ لکش نی
 ذحو نآرب هک دنکیم داجیا اد یلپ نآ حود ود نب

 تسا قشع اهدت اد تسوا .دنکیم یژاب ار یاهدمس ۱
 -ةیقح » فوقو

 دیآدورف ودرهسرپ خ
 « امرم » هک در

 ق نام اپ اپیب نیرگ رد ام
 دوشم یگدن هدننکمرگلد هن اه, هن

 ظعء ماحوزا

 د مهوت هظحل كي نآ لاح ,دیآیم شیپ حود ود دئویپ رب

 ریز ریواصت , ملیف ریواصت نیب

 درو کاتراب
 تفاعوزدوعرت ار اهن1 هکرظیاق مد و دود و
 ارمه تلاح نیاو ,تسا



 ارس یاهنادکیزف تکر
 چی

 دوخ دوجووروشح قناومانلماوع یا
 زاب ناوجد زاب نا

 (دنوش اهجمهژا
 تلاح ثآ یلو ددرکیب

 کد ریس رس یکید تراپدب و فارگللت لوصو «نموین لا
 دی ۰ دنکیم الع اد ووخ یگدامآ و

 کو لغم «نموون لی»
 نیداداپ و هحیکرس یاه ملیف نز لب

 یتح و دنک كيرش دوخ یارجام رد ار رکید فرط دهاوخیمن
 زا قشه باسح اما , دنار یم دوخژا اروا حیرصتب و دیکات اب

 دسنچ نآ نان امرهق مامت لثم «زوردنآ یلوج» . تسادج قطع
 یسملغاد شا هقالع دروم دم یارچام رد دارصاب اردوخ ما

 هرطاعم یتشونرس هک وا تشونسسرد , قشه نیا نطاخب و دیک

 عالطا و رظن زا
 ناکدنرپ ملیف ل

 ۰.۰ یدرکب «تدوخیارب»یوریمنآرچ
 ۱۰ هکنیا ا یلوج لبق یا هظحل هکن

 اوخ تسودو) !
 مهبودنآ ق

 نیاذادرم نیا مایف كي ت
 ثانچ مه اه كنر

 "تا «ین نمادوتک اب لوج» | وخ هماجا
 .تسایمرگ دوآدای شکتد مرک دواوپ

 رد شبوبحم درم عالطا نودب دهاوخب هکنآیب 0 یلو زآ یب «یلوچ»
 ۵آو دوری « دراذگیممدل یاب یولج هک یهار
 ار نمومنلپ «فیلکت» رد دیاب هک اد باتک

 (یکنیعدرنآ)

 ورسور یبهذم ق
 » دوشیمدوآ دای ش

 لوجن اب اتک هعسدك
 ورا دلی دد

 ورم تسدزا (با وصت یورب هیکت اب) «زار»
 ,(تشردریوصت كيدد زاب) وا تسدژا و «یلوج» تسدهبشورفپ مک
 لاقعت اولقت نموین لب تسیپ
 < دودوخ رکید لاح

 «زار» رد یسج ۳
 یواجنک و تروح (قشع هزیکنا یاوم) دزیکت

 .> نیلوا
 ای و فرط
 زسهیچ و یرثاک نوش دروم زد یواکجنک نی تسا

 7 یلوج « تشاد قادض» ( «هجیگ س» و «یترام» رد) تزاوع
 اد کوک یراتینکنیآ

 طقف ارواهدش دیده

 دم. ضرسع اپ) یئوختسد رد هژاد» ای «نموین لی»
 دوتسو تیفیک هک اکم نینچرد ۱ دوش یم انشآ حارتس» رد
 هددرگیم غالبا واب باتک قاروا لالخ رد یدعب

 یتهجدد و وا يلصا نابابدا هیحان زا دوتسد نیا دنچره
 هک تسیزیچ نامه زاب یلو ددادرهاظب هک تسا یدصق اب ریاغم
 . ثدش دسیدهت , عامعجا ذا نداعفا رود . ندش «صحخشم» ثعاپ
 و ینادرکرس و دارف هرغالاب و نتفرگرارق رطخ ضرمم رد
 دداد همادا .دوشیمشتشعو



 « سیلآ و دتو لوراک و باب »
 دوو ینالات
 پلاک ترب اد
 دلگت ویلا
 نناک ناید

 ربذربا تسدوه
 لان های تسلس رو

 نلرب ادن
 ایبلک ۱9۶٩ لوصحم - یکسدوزاملپ : نادرگداک

 یلیخ «لوراک ه و «

 تدارحیک دت اولدامن
 .دنوشیم یمج اجنآ رد یناسنا
 شدوخ مسلیف دوما یارب با

 باپ درب یمناشدوخقیقد طیا
  دیرکیم دنا

 « رارصا لوراک تقونآ و
 ۱۳ را.دیوگیاز عانکهتماهذرآ
 موش ییمآ اوز
 + یوول آ هانکو هژات هناهب

 هوااسب و تسا ثز
 زا سیلآ ودت دراد

 و دنوروخ هکنیا زایپ ,یدعب . قداص الماک[ناشییئوشانز ندش عمج مرود ما و گره سوم و دن انا وا یکداذ تن رخ
 ءاتآوج یزانهزومح و دندیشوک ی تش

 ابخ عقوم لوراک :.دندوشک مه نیا زا دن
 هک دیوگیم شااتسود هب یظنفاح  سیلآ ودت

 یدرمایتسا بلط درم هکدنکیم
 نارگید و تسا تاوتان دیوکب
 هک اد یدوجو زکره دنیوکب

 اهدو ناشرطاخ نی هاب

 زا سل آ وات . دف
 ۵ :بلقنم ی

 اذغ -اجثآ رد رقت
 یسیا آ ؛دنک رارق رب «می
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 دهد ماجنا دنووب هتفرگمیمص
 تقونآ .تحاصدد داژ

 ی .دنکیم تمدخ
 نت یناطیش یاه هسوسو زا هک
 باتع رد ,سیلآ یراددوخ تلح



 یزاسملیف رداک
 هنژادرپ
 ملیف

 زا كيره نملیفوکملیف
 از نل

 ناوارف لاجنج اب نآ شی
 مک ی سداف یاهملیف همون

 «کذابرظت زارهاظ ظاحل زامک
 بوخیربهر,یادرب د

 زا یوودح
 دوخرب دوک د ویتخاونکب
 رصادعووپ رانس موظنتو شراگنرد رمخا یاها ارد نونکا

 مارد تاظحل ژادراد تسود هک ار
 :خ تاظحل

 اد رظ ذا ذوربذور یسداف یاهدلب
 ات كينکتو دنوشیم رتمزگ تاظحلو روآ «

 ملیف ناودیم هک دم ریملخ
 ابٌکینکت رظنژااد یسراف یا

 درک یایق رکید کا امم یاه

 هدوب ددمعم یاامتیس هدرپ یور
 وبوخ یا لیف زا یک

 رد هک ورادیم هضرع اددوخ دن
 لادکننیرخآ زا یکی دیابت

 یزیورپ ورسخ مایق نادرک راک هم

 زا یکی یزیدرپ ورست
 .دنقالعویدجنان اد رک راک

 و !هداومم دوچواب هک تسایسراف
 تراک یاهدادرارق
 داژآ هصاخ - یسرا-ف یاهءایق

 درک یسدوخ ملی هدرک ی سدوخ ملب

 اب دوخعون ردو دوخ نامژرو هک
 دحهچاتو دشوربود یآ

 :قلاههچوت دروم

 ویو وتمع تان ی

 > : «تانساوکیبب ه یت
 توپ علوفه جون
 ژا مادکر ه هکدندوب یوخ یاه
 داددوخرب یصاخ یگز اتو عودت

 دود  مایف اریخا وا
 اد «یلاخ برج اب ایند
 دن | هدوب

 رو یناریاسانشرس هشرپ رده دچ



 رتدوخیلکیانب رد« اهبلق
 اهءدآ زا

 .> یاهمدآ و كاب
 و باق شوخ

 ار ماچ
 ۲ درگ

 یسشال دوخ دصاقم هب ندیب
 نوک انوک یاهارجام و

 دن روآيم دوجوبا

 جن ] اما .یدیاپ

 » یکاپ و یبوخ

 ؛روگ مشچو عونتمو هژات یئداوح
 زوریپ یکای و تلاصا ءرغالاب
 دوشیم

 نیا نایب دو تاتساو
 رتخد كي كاب قشع زا یئارجام
 ادریقفناوجكي ودنمت ورث یایز
 تیبا ذچوفطل هبهک دزاسوم حرطع
 1یم نادنچدم ملیف

 ور ناو
 وا هک یگهقالعو تقد و یزیورپ

 کره دنینچ
 زادیاب

 وکچیههکن ۲ ی هدنوآ تسب
 اد كوسالد" و یروکت هملاط

 تا لسا نیدخ یود
 وبیدح ده وا یاهراک

 نا
 راک یثهقالع هچ اب وا هک

 اک بلاقو مرف حوضوب هک
 دادیم
 یدادریمایفزا سپ ینک . دنکیم

 روخایاهل اس: هتشذگ رد
 یف ره یدادریملیف هک ار یمل

 مان یسداف یامنیس یابیذ و
 ملیفب

 داعلاقوف یاه
 دودم- نهاف دو
 یناکداتم ذا یکی هزورمآ
 :تسود مدرم مامت هک

 و وا دوجورطاخب اد

 اد ملیق یلصا نامرهق شقن
 و ناوج دنمرنح قول و رهچونع

 ؛دراد هدهعب یسراف یاهتیس لا
 ناعخر یاههرهچژا یکی قوئو

 یتیبوبحه هک تسا یسداف یامتیس یژادرپرون ظاحل زااجهمع هدرک

 د ثارسکید و مدرم

 . «نارهت طفاح
 «هماکته» و

 راکینک_«اهبلق هزجنم» رد
 یبوخب هک هداد هئارا ار یب

 یکذات نی
 یکسی . تما صخشم ملیق_یاه
 سناکس ملیف بوخ یاهسناکس زا

 یفاکسزا یضعپ

 و دوکد عوسن اب هک تسا ای

 مهودنا هدزوآ دوجوب هک یئانف
 یرادربملیف دهعزادرپروننینچ

 رد ودنیا تیبوبحم نیدهو دراد
 زا یکی دناوتیم دوخ هماع دزن
 لماوع
 7 ذورما

 ی اد كي داوج

 اوج رد هک تا داتساوخ

 بو دوخ تاک رحاب اهارجام

 یاب ساق یاهنیس سکساپ
 زا دوخ هبونب م وا هک درب

 ریاس
 :ریگن اهج هزا دنیرایم
 ایدوتکیو

 عومجم رد
 اماسم هک تسابیزو داش یملیف
 ددوآ دها وخ تسدب ین اوآ رف تیقفوم



 ام راد هلابثد نا

"۹ 
 دنک تک اساد دوخ رعخو تسناوت دا

 هنزا» . نک تبحص تددپ اب البق , ایلنورک,
 لح ها یو 1: هکتیا یارب ۰ مونکیم اضق تاسا

 ادب الی اما ۰ تسا مزال درمكی تیاددو لقع دوشادیپ

 تو ۱نآ و

 رثدوخو نمرطاخ هب ارتدوخ یگدن ز
 ]جا اب

 ار یقشع دناوتیمن وا هک |
 ات ارم مچ تفاوت تم قوا دریک

 یباوجدناوتی ایسدام هکنیا ذا لبق
 تک و تساخ ریاجژاایسرام. دادعالط اادسویلوم

 .نک تیحصحضاو یلیخسویلتم اب, مداذگیماهدت اد !هامش -
 ؛ درک مالسایلنورگ هب ومول اس زا یرهت ندناوخ ابسویاعم

 «ا ابیز ردقچ ۱ نم تسود « و یب ۱

 ایلنورک .دش دردجت بش نآ تارطاخ رمغ نیا ندناوخ اب

 شیپاد دوخ نابل ژودنآ زا سی راب نیلوا یارب و تفروا وزن

 هب مکحم اد شروخ وا و دیشک شوغآ رد اروا سورلتم . دروآ
 تنگب اوج اروا یامهسوبو

 وكي یشون
 اپسچ سورلتم

 دشنژكي هب لدیع موصم رب مه نیا دد

 دود كنحآ مه اهنآ بلق نابرش
 رب ینارگن نینچ مهو سویدآ زا سرت

 یتحاران زونودوب کدنز یارب ایانورک
 چ همه تردق: دوب_هتفد دایزا شا

 نیرخآ زا ایلنورک
 ز درک ندیم وا |

 . دژاس نشود ار
 و دزرانک ار یوماتتمیالماب تفونآ

 ین ایصع هکیتقو ۰ درک فی هعودار دوخ یاهتسد دید اروا
 تفگ و دراذگ ی اهتسو

 3 نیک یخ و نم 4
 تو

 تب گ | .دهدب تسو
 اوخ امتح اد راک نیا , مهد

 طادنب اددوخناچ مردی هک یهاوحومن امام
 او ثاج سوی رآ ابجاودژا هلیسوب من

 درک م
 تفریذپ دهاوخت نمیئاد تقوچبه -
 بل هکیلاحرد ایلنورک

 :یروف .دیای تهجنی-هب ۰ متادیمار نیا مهنمهلب-

 لب کور اه کا
 :ودندواب وا لو

 :تقگ هزیم ی
 وومت

 ماءدرک لوبق اد سویرآ یرس
 یویام وت زا دنک رواپ مهرگا وه

 . دش دهاوخ

 ین تحاران مدوخ تورم زا هجو
 ,دین امب دن زدی اب دت اهدرک تبحم

 مال اهنآ ندوب هدنز ی

۱ 
 اه كشا املنورک .دب دد ادوا سویلت

 واناهگ ان ۰ دنک هیرگهک تشاذگو درک ساسحا دوخ تروص یور
 ودرک روددوخزاا روا

 :ودنم. درک" میهاوخ داف مه اب زایلتوزک -
 اب ذورما مه و درک دنهاوخ هک مراد

 تردی . مینک مادقا یروف دیای . منکیم تبحص هرای نیا رد دوخ
 دنکیم تمجایم تقو هچ

 نکا ميوکیم وتب .یلو . دمآ دهاوخ دم
 : رارق یارب یفاک تصرف اد سوپدآ یرسهنم تقونآ

 درک مهاوخ لوب « درک مهاوخ لویق
 .دنک دارف هک تفرگ میمصت سوینا روئاتس دمی تعاس هم

 كيءارب یرورض و مژال لیاسو اروف هک دنتفرک روعسد نامالغ
 هز اد اه بما نیرت یرقو نیرتبو هدامآ ینالوط ترقاسم

 اددت هک اریذ ۰ دن زیرگب پسا هلیسوب دنتساوخخیم اهن . ندنک
 ماتم

 اوتیم رتهب دنتفرگ
 اچ و دندب
 هنزاس یقعم ار دوخ

 دوب دحاوخ
 زا دعب و تفر شووخرصق هبسویلعم
 لح زا یکی هب و هدامآ وا

 دوب

 مهدزناش تمسق
 فس كلرادت ثایلوتشء و تان اجیه رد

 زا یکی هک
 دیت یاهمدق اب و جداخ سوبتا ر

 نودب ناما

 تفد سویرآ
 اد یسقو نک تمجارم یروف ۰۰ داد روتسد وا هب سوپدآ

 نیا ابا دوا دوغ جداختساوخ هک سک رهوریگب رظن تحت یاه ژاریش
 .* تسا داک نیا نیمضت وت ناج ۰ روآ رو

 ین اهشنامتءهود .تفدروتاپمآ دزا سویرآ و تب کر ب مالغ
 اب یویدآ و درک ءاضعا دوب هدش هدامآ لبق

 ناژایرش نیرف هدبژ زا رسقن هدزاود

 یدرگسامل ندناشوپ لوب
 ,دنک تظفاحم بش یاوهیامرس لب اةهرد اروا هکدوب دوخ مناخ هب

 ابا

 ددناوتپ نآ هلیسوبهک دئدوب هدرکیفخم الط یاه هسیک دوخ یاه
 یاهناهب اهنآیودره .. دعنک دی

 ایلن ورک صوصخ+ نونک

 ز سورلتهوروتاتس : دوب ارف هدامآ روتانس یسمه ایسرام

 یگدنزو هناخ نانوب تکلممرد
 نیارد.د کدیدژاب اهمناخ یراوس یارب اد اه بساهک هنتقر كاراپ
 نونچمه و دندینش اد یدایز یاه بسا مس یادص اهنآ هکدوب اچ

 هسکاد تاداو- دوخ هالک
 اوس ژا هتسد نیلدا , دندرک

 ۰ تسا رید یلیخ , سویلعم , نکرارف ۰ تفگ روت
 اه امشنم -

 یناوت یم وث اریذ ؛ مهدوم روچدو وت هب نگرارق

 !رایسراموایلنورک
 رتمامت هچره ؛دق اب ر :- .ووب هداتسیا مهژاپ سویلعم

 7 اب شرم هکیروط؛درک ترپ ولج هب اروا

 ۰ تسکشو دروخ

 یتخرد ه



 .دندمآ روتاتس تیپ ناژابرس قافتاب ی .تساهتشونار
 هک مرادتسدردیمکحم لیالد ,روت اد تسد دد ی

 دوخصوصخمهجوت اب هک سورلتم یاهداژرهاوخو سوینا روتا
 . دناهتشاد ارم ناچدصق - ماهدرک راذگ اویمهم تیروماموا هب

 اهنآ هک تساهدررک بیوصت ظفحیارب انس یلجم تهج نیدب
 ۰ «نامتیموددنوش تعادزاب

 > زا یلمما |سکع هنوکچیه ایلتورک
 ...دوک رد اهوهآ و اهلازغ دنتام ,میوبحم نکدارف - ارت

 تبثا رموا ژا ایلنورک ودوبهداعق | راوید یاپ شوهیب ایسرام دیاشات دنکفلت تقو هکنیا یارب « درکیم ت
 , درکیم هراظن ار عياقونیا یدرستوخاب سویتا روت

 < تاچک سویلعم -
 تسیئاج نیا -
 ؛ هداتسیا كراپ داوید لباقم ژونح وا پسا وکن غورو -

 اد لعشم نازابرس زا یکی نمد
 زا یفنود اروف « دونکفیقوت ادوا » : داد نامرف سویرآ

 .دنتقرک تعیذا ادوا تسد ناژابرس
 وایرق سوینا رونانس
 اتکب تحار اره -

 + تفگ ودادن نا
 : تفگ سویرآ

 تازابرس و ددوخت ناکت شیاج ژا روت
 اب رصق اروا اد اب قیرطنیدب . دوخ اب ناشک نا

 |۱7 فا یویدآ دیک دلم دین وارق رم یر
 اتسون دوطنیا ,سویلع+ اب دینک رارف دیتساوخرم اهام دندروآ رصق لاه لخاد هب اد روتانس ناذابرس هکیبقو

 لام طعو ایلنورکو هداد هیسکت داوید هب هدیره كند اب ایسدام

 نئاخو یمیدقمالغ اهمث اخودره لب اقم دوب هدانسیا
 اب اهنآ سوصخم

 دورب هلشآ تست

 ۱ تفگ غوروهب روت
 ام اب هک میدرک شهاوخوا زا ام -

 ِ «ونیپول هروت ان
 رد دوخ هفیظو رکفهب هظحل نیرخآ ودیپول »روت

 1 دو ِح هلمدپ نقش الزورک :تفادرارق درک كرتار 9 ۱ هک,

 ردسوولتم یاو د
 اجنیاوءداعفاروت

 بلطو تخادرارق هن
 7 نیمژ یود دوب

 ۰ تفک ناذابرس روستانس ناهدر-ب ی .« پاوج ناو
 ۱ دژدای رف تین ایصءاب و دش روهلمحیوی رآ هب ایلئورک .دونک زاب مردپ تسد زا ِ اینک زاپ مردپ تسد زا ار اه ددوج

 ترطفتسپ لر دادربنمردب
 ۱ تفکو درک ایسدام هبود سویرآ

 ورک یهدیخ طقف سویرآ
 تفک ی ویرآ ه ایانورک

 نه اب جاودژا پبلاط هک منادوم هتاپلطواد نم ,ی
 تحاد اد مردپ وت هک منکتمباتم ون هتساوخ زا هک مرضاحیلمرش
 یراذکب

 ۱۳شب اوجرد سویرآ
 اریدرگیدالاحس

 نآ ردهک شاب عمجرطاخ
 ای ميهاوخاررگیدمه دنکباب

 ,دنکق حلعرگی دکیب رتدوز هچره |رامهک منکیماعد دنوادما
 دراد همادا

 ۱۳ عاتنا دادمب یکذلارتتا ین . ۰ ۰ ی
 دنمقالعیروتک |هبنانجرجنیمرپ ملیف ذا «لا

 | مزلعا و دیفک خار ینادرک رکود هلصافالب هکدش
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 (نادرگ راک ) تتب نوتپءاک

 ظ6۲ ۱۱6, ۵

 ی

 یر ینادرک راک ۴

 یاهامنیس رد زیهآ تیقفوم هتفه نیموس زاغ تب
 سس

 رودیلوپ - نوتین - سک زر -انادد باتهم زور نلوم

 راکسا - سوناروا - دا راسا-و - دنوهش - یا-مه

 اهاتسریتدابارخ نانیدنادم) ناهک نیگف ر اهنیس هیحاتتفا همان رد و

 بنا ربا نیتسار یامنیس

 ؛ددرگ ی م زاغآ «رصیق»

 نیست ناگهه هک ی ملیف

 نیتسحل اءارب و دادرک

 ام روشک تاعوبطم راب ِ

 دندوها شااتس نآ زا ِ

 اج همه ریخا هتفه ود رد
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 (نادرگراک) هدان رب سیترک

 ۱ یاهامنیس رد

 اراک یسودرف- دارم- دنولا- ناهیک - یر ازالب

 هراتسء ارد - نوراک سیلویسرب- زر - یئالط رصق

 اظتنا اهئدم زا دمب

 : نیرته هرخالاب

 ید قتنا و نب را ی در

 ریخا لاسدنچ مليفنب رت
 یور یسراق یاه:یس

 دی آیم اهامنیس درب

 و وشتاددوخ ناتسود هک یملیف

 درک دیهاوخ نآ یاشامتهب



 ۷۸ ادرگ داک شلاولوئار مانهب
 یاهامنیس هدنیآ همان رب دوخری .دویل اه هلاس هلاس

 انابد م زور نلوم

 تب سک ز - باتعم
 ۳ لا 9 لو
 ۱۱ اما مک گن ِِ > 2

 نرو لپ ی طعمالا ۷۷۵5 تبدیل رم یامه
 و ناگنهرسب » نادر راک ۲ نوتین دنوه ۳

 سوناروا  راکسا

 . داک راساد

 نامک نیگنر
 ات هک یاهدیس ملیف ن

 یلمب اور ملي
 ایزوم كيهب راک هجیب

 رث ینامرهق تسنبا

 تسا هدشهبهت ناربا رد نونک

 زاو من ادیمیبوخ راوسب رگ اهدیس
 رایاومایلیو و دروف ناج

 نمک تهی اهن آف

 و ددونکیپ یرمابیئامتیس یاه



 روو هتكيرش «شیک » نارهاوخ

 اد مان «الیو یگدنز»
 دعب اما تخاس تیفیرگ تراظن
 ۱٩ ۱۵لاسات هدابود ثآ زا
 اهملیفرد روتکا تاون
 رخالاب هکدیاات درکیم
 وک ملیفود ۱٩۱۵ رد

 ۳4 یکوف

 اعوجع و رک
 هک ار مایف۲ ۱ لاس

 دندوب نرتسو اهنآ
 اد و درک ینادرگ راک
 لاس ات نآژادعب ۰ تسج تکرش
 .رف یا رب ملیفدد ۳

 ٩۲۴ رد»تخاد

 را اب راثآ

 «شلارهوددزگیم بوحم امنیس
 یلهثداحو ی

 وربیم ان شیوخ بوخ ملیف هنچ زا
 ریملیفنمشدد ۱۹۲ ٩لاسرد

 رد ۱۹۲ *لاسات. دنک ین

 یکی ناونعهب ملب

 اد زورما ؛دامورم»

 یاو دوبراوتما تداوح یاما

 دوتا
 «ناک رم وتاکنهرب

 مایق و « زابرس

 + هب ناتاولم» یک
 |یذورمایدمک د

 دنادنخ ناوتیم
 هدنخب یئدنحص یادم

 ؛ددادووچو لول اییدمک طقف زورمآ

 طاخ
 وایاهن رتسوارینااو ی

 هایف
 «یگ ءرقندور»
 :ناذوسیارحص», (4 رعهرضس)
 لها ۰۰:۰ رطخ یاهلی»

 یناوارف

 ناجیههمهنیا اب اما .درک زب

 هوا

 روویش» و«دیت

 زاجیاو انغ
 هک یروطب,دن راد دوخرب

 دوشیمن ]درج اجر

 :یاهاهنیس همان رب

 ( اضیس ایرج نیرزمج یصتساز می ۲

 هم ریامیودلگ هرس لرسحم .. "هو عاوو"

 درسم كي یلو « دندیتسربیم اد وا همه

 ...كناسرب لتق اد وا تساوخیم

 زا یئنثتسا و بلاج : ناجیهرپ یملیف
 اکیرمآ یامنیس



 یلیعامسا یاقآ زیزع تسود

 را ) نونیپوواک
 اد وگ اکیش دلوعم

 2م یاهمانزور راکت رخ
- )۱۹۳۵-۳۲( 

 )را دوسخ هتفکب اد
 کیزاب یتسب رگیل و ؛ ناگاس
 یمک » مانب دوب دهاوخ وا بادک یلص

 ای نآ قوقح هدر
 هتخاس یدد كاژ یتارگراکبو هتخورف

 یملوج »۰
 هنارعاش ؛نب

 ورما یامنیس رعخد نیرتل

 دی رگنیا یزابمه ناه یدل و" 8

 +سوتگاکل گرد ریتامرتل اوو نامگرب

 رد ارثانیس كنارف قافتاب یدوز
 دهاوخ تکرش « نم بودرد یرتخد »

 دوسخ تیقفومو اما | , تیقف



 نوفسیت - انیاس - ناريا - یمایم - اپورا - ایسآ - لاسروینوا | یاهامنیس همانرب |

 ( شیرجت ) اداتسآ و كانيل رام - ولراک تنوم - اماروناب

 ( توماراپ و سراپ ) زا ریش ( لاتسر رک و لب ورتم یاهامنیس ) هاشنامرک رد نارهت اب نامزمه

 ( نویامه و ناهجشقت ی (ایند ) زاوها ( انابد و لپورتم ) زیرمت

 ابروکیو .قوتوریچونم .نازورخ
 نر هتک وی مد یتشببایرث.یراغف ریظابج

 زمایف ولمایف : لیسس یک :رادربایف یزیو رپ ورسخ : نادرگراک




